DINERKAART
Ons team van medewerkers heet u van harte welkom in
“Het Witte Stadje” Thorn, tevens wensen wij u alvast
een prettig verblijf in ons Restaurant.

Wij proberen voor U
hoogwaardige kwaliteitsproducten te leveren die nu eenmaal iets meer
bereidingstijd vergen, daarom willen wij U vragen om enig geduld.
Het is verder niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Meer informatie via onze medewerkers.
Als laatste willen wij u wijzen op onze mogelijkheden
betreffende volledig verzorgde diners en familiefeestjes.

Wij wensen u in ieder geval een prettig verblijf in Thorn

Michaela en Maurice
samen met het
team van Restaurant Crasborn

Wij wensen u smakelijk eten en een prettig verblijf
in
“het witte stadje Thorn” en Hotel - Restaurant Crasborn.

Hotel-Restaurant Crasborn
Hoogstraat 6
6017 AR THORN

E-mail: info@hotelcrasborn.nl
Tel: 0475 – 561281

Voorgerechten
€ 12,50

Verrassing van onze keukenbrigade
Keuze uit vis, vlees of vegetarisch

€ 12,50

Carpaccio van Ossenhaas

5,7,12

Op traditionele wijze geserveerd

€ 12,75

Ceviche van zeebaars

3,7,12,14

Op een bedje van venkelsalade, crème van dille en een gel limoen

€ 12,75

Tartaar van rund

12

Geserveerd met een gel van rode paprika en een 65 graden eidooier

€ 11,50

Mousse van geitenkaas

7,8,12

Vergezeld met een vijg uit de oven en mayonaise van Limburgse mosterd

Soepen
Garbur D’oignon

€ 5,95

Pikante Pompoensoep met hollandse garnaaltjes en pompoenpit olie

€ 5,95 3,4,8

Tomatensoep

€ 5,95 3

Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd
met brood en boter

3

Hoofdgerechten Vlees
Verrassing van onze keukenbrigade

€ 22,50

Zacht gegaarde kalfswang

€ 24,50 3,10

Geserveerd met stamppot van knolselderij, wasabi en eigen jus

Sous-vide gegaarde eendenborst

€ 23,50 3,10

Jus van sinaasappel en steranijs, crumble van parmaham en salie

Speenvarken filet

€ 23,95 3,10

Jus van honing en tijm

“Zoer Vleisj”

€ 17,25 3,7,10

Limburgs Zuurvlees

€ 16,25 3,8,10,12

Schnitzel
Geserveerd met een saus van bospaddenstoelen en uitgebakken spekjes

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende
aardappelgarnituur, warme groenten en salade

Hoofdgerechten Vis
Verrassing van onze keukenbrigade

€ 22,50

Op de huid gebakken kabeljauw

€ 23,25 3,8,12,14

14

Met een schuim van knoflook hollandaise

€ 19,75 14

Twee slibtongetjes
Geserveerd met gebakken citroen en beurre noisette

€ 19,75 3,14

Zalmfilet van de grill
Jus van gepofte cherry tomaatjes en basilicum

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassende
aardappelgarnituur, warme groenten en salade

Vegetarische Gerechten
Verrassing van onze keukenbrigade

€ 15,95

Pasta met broccoli en paddenstoelen

€ 15,95 3,8,10

Bereidt met Parmezaanse kaas en rucola

Heerlijke risotto

€ 16,95 3,8

Pompoen en gerookte Camembert met een schuim van Vadouvan

Vegetarische hamburger

€ 15,95 3,9,12

Deze gerechten worden geserveerd met een bijpassende garnituur

Maaltijdsalades
Salade met koude en warme vis

€ 15,95 3,4,7,8,10,14

Salade met rundercarpaccio

€ 14,95 3,5,7,12

Salade pikant gebakken kipreepjes

€ 13,95 3,7,12

Salade gebakken champignons

€ 13,95 3,7,12

Deze salades worden geserveerd met
brood en kruidenboter

Kindermenu ( t/m 12 jaar )
€ 3,50 3

Kleine tomatensoep
Wordt geserveerd met brood en boter

Frikandel of kroket

€ 7,95 3,7,8,10,12

Cheeseburger

€ 7,95 3,8

Slurppotje (pasta met Bolognesesaus)

€ 7,95 3,10

Vispakketje (kibbeling)

€ 7,95 3,8,10,14

Deze gerechten worden geserveerd met
frietjes, mayonaise en appelmoes

Voor onze pensioengenieters
Enkel voor 65 jaar en ouder
Voorgerecht naar keuze, maar dan kleiner
Soep naar keuze in een kleiner kopje
`
Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd
met brood en boter

Hoofdgerechten
Schnitzel
Verrassing van onze keukenbrigade ( vis, vlees of vegetarisch )
“Zoer Vleisj” ( Limburgs Zuurvlees ) 3,7,10
Zalmfilet van de grill 3,14
Op de huid gebakken kabeljauw 3,8,12,14
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassende
aardappelgarnituur, warme groenten en salade

Desserts
Kleine Dame Blanche 5,8,12
Kleine Coupe Cerise 5,8,12
Verrassing van onze keukenbrigade

Prijs 3 gangen menu
met soep

€ 22,95

met voorgerecht

€ 25,95

Desserts

Verrassing van onze keukenbrigade

€ 9,25

Huisgemaakte gember cheesecake

€ 8,95 5,6,10,12

Vergezeld door witte chocolade mousse en stroopwafel parfait

€ 8,95 5,6,10,12

Tiramisu uit eigen keuken
Geserveerd met een in port gestoofde peer en boerenvanille-ijs

€10,95 5,6,10

Kaasplankje
Diverse Europese kazen, Portstroop en kletzenbrood

Coupe Warme Kersen

€ 7,75 5,8,12

Dame Blanche met huisgemaakte chocoladesaus

€ 7,75 5,8,12

Koffie Deluxe
Irish Coffee

€ 5,95 8

French Coffee

€ 5,95 8

Spaanse Coffee

€ 5,95 8

Limburgse Koffie

€ 5,95 8

Koffie Completa de la Casa

€ 5,25

Wildkaart
Voorgerechten
€ 14,75 3,8,10,12

Gerookte eendenborst,

Gel van framboos, ingelegde rode biet, mayonaise van biet, bitterballetje van eend

€ 12,75 3,5,10,12

Huis gemaakte wild-paté

Chutney van paprika, kletskopjes van rode peper, gemarineerde paddenstoeltjes

Soep
Heldere wildbouillon met truffelroom en kervel

€ 6,25 3,8

Licht gebonden bospaddenstoelen soep

€ 6,25 3,8,10

Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd
met brood en kruidenboter

Hoofdgerechten
Wildpeper

€ 18,75 3,10

Wildzwijnbiefstuk

€ 27,95 10

Vergezeld met een jus van veenbessen

€ 21,75 10

Sukade van hert
Met een jus van zwarte knoflook

Gevulde roodpoot patrijs
Stamppot van spruiten en een jus van jeneverbessen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een
bijpassende garnituur

€ 22,75 10

